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قراءة يف كتاب »ألوان السينام السورية«

عاّمر دّيوب

قراءة  السورية«)1)،  السينم  »ألوان  كتابه  يف   ،(0(7 آذار  يف  غادرنا  الذي  إبراهيم،  بشار  قّدم 
التي  للقضايا  وقراءة  السورية،  السينم  لواقع  اجتمعية  قراءة  أي:  السورية؛  للسينم  سوسيولوجية 
ناقشتها منذ بداية نشوئها إىل )00). حماولته هذه دفعته إىل تأريخ بدايات بروز السينم إىل حد ما؛ فقد 
أشار إىل أن أول فيلم روائي سوري ُأخرج يف عام 8)9)، وأن اسمه: »املّتهم الربيء«. وقد عرب عن 
رأيه يف أن األفالم السينمئية التي أنتجت منذ البداية حتى )96)، قد كانت مكرسة لـ »وظائف إعالمية 
سينم  تتأسس  مل  طبًعا-  هذا-  وعىل  واالجتمعية«،  والثقافية  السياسية  املجاالت  يف  دعائية،  إعالنية 
حقيقية، ال قبل هذا التاريخ وال بعده، حتى يومنا هذا! ومن ثم تساءَل: هل لدينا سينم؟ أم إن لدينا 
أفالًما سينمئية فقط؟ وهو التساؤل نفسه الذي يتساءله سينمئيون سوريون كثر. ومن نافل القول إن 

اآلراء كافة متيل إىل وجود أفالم سينمئية فقط. 

))) بشار إبراهيم، ألوان السينام السورية، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، )00)).
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الصناعة السينامئية يف مرص

التطور  بفوارق  عالقة  له  وهذا  حقيقية؛  سينم  لدهيا  يوجد  التي  هي  العريب،  العامل  يف  فقط  مرص 
التارخيي بني هذا البلد وبقية البالد العربية، ومن ثم ال جمال ملقارنة اإلنتاج السينمئي لدهيا باإلنتاج 
السينمئي يف العامل العريب. وال بد أن نقول هنا: إن مرص قد كان لدهيا جتربة هنوض صناعي يف املجاالت 
كافة، وليس يف السينم فقط، ولكنها فشلت يف ذلك، وهذا أّدى إىل ظهور ثورة )95)، مع ذلك فإن 

إرث النهوض ذاك، هو ما َبنت عليه الطبقة املتوسطة التي استلمت احلكم مع مجال عبد النارص. 

قبل )95)، كان هناك نظام برجوازي طامح إىل التطور، وقد جاءت السينم متوافقة مع طموح التطور 
هذا؛ فاجتهت نحو متثيل القضايا الربجوازية بامتياز، وكذلك نحو قضايا متصلة بالتاريخ؛ فالربجوازية 
تتحكم باحلارض، وحتاول أن تؤصل نفسها تارخيًيا. وظهر حينئذ النجم والنجمة السينمئية بوصفهم 
البدوي،  الرسول، والسيد  تارخيية ودينية، مثل: »بالل مؤذن  أفالم  أنتجت  حموًرا لألفالم. وكذلك 
ورابعة العدوية...«، وُعمَل عىل صناعة النجوم، بم جيعل من السينم أحد فروع اإلنتاج يف االقتصاد، 
وهي كذلك فعاًل؛ فالسينم ليست فنًا وإبداًعا فقط، وإنم هي أحد فروع االقتصاد، وهلا سوق حملية 
تأسيس »رشكة مرص  تم ذلك يف مرص عرب  ولقد  للنهوض هبا.  أموال طائلة  إىل  وخارجية، وحتتاج 
للتمثيل والسينم« عام 5)9)، ثم أنشَئ »استوديو مرص« عام 5)9)، بأموال بنك مرص حينها، وبدعم من 

االقتصادّي املرصي الكبري طلعت حرب.

أما يف سورية، فلم يكن هناك أّي دعم مايل للسينم يف بداياهتا، لذا ُأنتِج الفيلم األول، الذي أرشنا 
للسينم،  حمبني  شباٍب  من  بمغامرة  نفسها  عن  أعلنت  التي  فيلم«  »حرمون  سينمئية  رشكة  عرب  إليه، 
وقد تّم هذا بعد عام واحد من إنتاج أول فيلم مرصي روائي طويل، هو: »قبلة يف الصحراء« يف عام 
7)9). إن غياب برجوازية سورية طاحمة إىل النهوض االقتصادي، منع حتّقق ذلك، بينم حضور تلك 

الربجوازية يف مرص سمح بذلك. ولقد بقي هذا األمر يف إطاره هذا ممتًدا إىل املستقبل. ومن ثم تعاملت 
مرص مع السينم بوصفها صناعة وإبداًعا وفنًّا، بينم تعاملت سورية معها بوصفها هوية وإبداًعا فقط، 
قصدت هنا: أن االختالف يف مرشوع الطبقات الربجوازية شّكل ويشّكل سبًبا لالختالف العام يف 

جماالت احلياة كافة، ومنها السينم وصور الفنون واآلداب املختلفة.
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تأسيس السينام السورية

جاء عام )96)، وحدث انقالب 8آذار، واستلم اجليش حينها زمام السلطة باسم البعث. ولكن، 
كان قد تّم ذلك بعد جتربة وحدة فاشلة بني سورية ومرص، وقبلها قام اجليش بانقالبات عسكرية عدة 
فاشلة أيًضا، وكذلك بعد حكم االنفصال عن مرص. دّلت تلك السنوات 946)إىل )96)، وال سيم بعد 
االستقالل، عىل ضعف الطبقة الربجوازية الشديد، ودلت عىل ضعف قدرهتا عىل استنهاض الوضع 
العام يف سورية، لذا ليس من حلوٍل للمسألة الزراعية، وال حلول للرصاعات الكربى بني ممثيل حلب 
ودمشق، وال للصعود القومي »بعثي وإقليمي«، وال للصعود الشيوعي الكبري، وال لضياع فلسطني، 
التباينات كلها فرضت وضًعا جديًدا، ومن ثم  وليس من جتهيٍز عسكري فاعٍل للمواجهة. إن هذه 
حدث ذلك االنقالب، وكان أقوى انقالب عسكري يف تاريخ سورية املعارص، ولكنّه بدوره مل يستطع 
تأمني استقرار هنائي يف سورية، ومل يستتّب األمر إاّل مع انقالب 970)، الذي سمي »حركة تصحيحية«. 
بني التارخيني السابقني كان ممثلو البعث العسكريون والسياسيون قد حسموا مسألة سيطرهتم النهائية 
االقتصاد  قطاعات  أغلبية  شمل  عام،  قطاع  من  فرًعا  بوصفها  تأسست  حينئذ  السينم  سورية.  عىل 
الوطني، وشمل صور احلياة املختلفة. غري أن طبيعة املرحلة االنتقالية تلك، والرصاعات العسكرية 
ثانية، كان قد منع قيام  البعث من جهة، ومع بقية األطراف من جهة  العنيفة بني أجنحة  والسياسية 
أفسح  بامتياز،  أمنًيا وعسكرًيا  استقراًرا  كان   ،(970 بعد  َتشّكَل  الذي  االستقرار  إن  هنوض حقيقي. 

بعَض امتيازاٍت ملتحالفني ضمن إطار اجلبهة الوطنية التقدمية.

والسؤال هنا: 

ما وضع السينام حينئذ؟

العامة  املؤسسة  إلنشاء   (96( يف))-))-   ،(58 رقم  الترشيعي  املرسوم  صدر   ،(96( انقالب  بعد 
للسينم يف سورية، هذه املؤسسة التي منذ تأسيسها حتى 970) مل تنتج إاّل فيلًم روائًيا واحًدا- يف عام 
الصعود  الشاحنة«.  »سائق  فيلم  وهو  »بوشكوفوتشينتش«،  يوغساليف  خمرج  من  967)-بمساعدة 

التقدمي، الذي أرشنا إليه، وأيديولوجيا النظام االشرتاكية والقومية يف الستينيات، شكال رؤى أغلبية 
املشتغلني يف السينم، بل رؤى أغلبية املشتغلني يف الثقافة السورية، فربزت أسمء: نبيل املالح، وقيس 
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اللبناين  املخرج  وكذلك  »اللبناين«،  علوية  وبرهان  »املرصي«،  صالح  وتوفيق  »العراقي«،  الزبيدي 
جورج نرص، والحًقا حممد ملص، وسمري ذكرى، وحممد شاهني، وآخرين. ذلك املرسوم أّمَم صناعًة 
مل تكن موجودة، أي إن الطبقة القديمة مل تؤسس صناعاٍت حقيقية يف سورية، وكذلك األمر يف السينم. 
املرسوم هذا، ومع تأسيسه ملؤسسة السينم، وضَع هلا أهداًفا، تتضمن دعم القطاع اخلاص يف السينم 
السوفياتية،  الدول االشرتاكية  فارق جذري عن  التقدمية. هنا  القومية  الرؤية  يتوافق مع  أيًضا، وبم 
فهناك تأميم كامل ملختلف أوجه احلياة، بينم يف مرص وسورية والعراق، أي يف دول االشرتاكية العربية، 
فقد بنتها طبقة برجوازية متوسطة صاعدة بمؤسسة اجليش من ناحية وبحزب قومي من ناحية أخرى. 

مميزات السينام السورية

للسينم السورية مميزات خاصة، وقد صنعت أفالًما سينمئية خمتلفة يف توجهاهتا عن السينم املرصية، 
ولكن سورية ظلت بال صناعة سينمئية، واألمر نفسه يف قطاعات االقتصاد كلها، ومن ثم، مل تستطع 
سورية  وُحكمت  بدورها،  الفاشلة  السابقة  الطبقة  من  بدياًل  يكونا  أن  وعسكرها  املتوسطة  الطبقة 
وتأمني  العام  والتعليم  الزراعي  واإلصالح  التأميم  حيث  الستينيات،  مرحلة  بإرث  وأمنًيا  عسكرًيا 

فرص عمل كثرية.

بشار إبراهيم مل يستطع اإلشارة إىل دور النظام األمني والعسكري؛ وهلذا حاول جاهًدا قراءة الواقع 
الذي تتحرك فيه السينم السورية، وكذلك قضاياها، وحمدودية اإلنتاج الفيلمي فيها )47فيلًم(، يف إطار 
املمكن نقدًيا، وبعيًدا عن االبتذال أو االرتزاق، وضمن ما ُيفرض فرًضا من أشكال الكتابة والبحث 
واملقدمات والنتائج؛ أي: الكذب. هناك أسمء المعة يف سورية، وتقريًبا ال أحد يتذكر سواها، فهناك 
نبيل مالح وفيلمه »الفهد«، وحممد ملص وفيلمه »الليل« و»حلم املدينة«، وفيلم »تراب الغرباء« لسمري 
ذكرى، والحًقا برز كل من عبد اللطيف عبد احلميد وأسامة حممد وريمون بطرس وحممد شاهني، 
ومع هذه الكوكبة فإن اسم املخرج ُعمر أمرياالي يغيب غياًبا شبه كيل عن كتاب بشار إبراهيم، عىل 
الرغم من أن أمريالي ُيعّد من أوائل السينمئيني السوريني، ولديه رؤية خاصة عن السينم، وإن كانت 
القومية واالشرتاكية عىل كل حال،  العامة للمثقف السوري؛ أي رؤى  الثقافية  ال خترج عن الرؤى 
وهذه الرؤية تطّورت الحًقا كم احلال عند بقية السينمئيني السوريني، وإن مل تغادر اهلم الوطني العام.

 جاء تأسيس السينم السورية حممواًل عىل قضايا وطنية وشعبية وكفاحية، فلم يظهر النجم املتفرد 
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األسطوري، النجم اجلميل جًدا، كم هي احلال يف مرص قبل ثورة )95)، بل ظهر النجم البطل الشعبي؛ 
بشار  سورية.  يف  »التقدمية«  التطورات  تعكس  ثم  ومن  املجتمع،  يف  التغرّي  بآلياهتا  تتلمس  فالسينم 
إبراهيم عىل الرغم من معرفته الدقيقة بسياسة الدولة وغايتها من صناعة السينم، فإّنه ال يسري بالنقد 
إىل حدوده القصوى، وهذا متعلق من دون شك برؤيته أواًل، وبالرشط السوري األمني بامتياز، وبأّن 
كتابه سيصدر عن مؤسسة السينم ذاهتا، يف سلسلة »الفن السابع«، يف إطار منشورات وزارة الثقافة، 
أثرَّ يف جممل  لذا ذهب إىل أن سورية واجهت مشكالت كربى، وال سيم العدوان الصهيوين، وهذا 
التطور العام، ويف السينم كذلك. طبًعا، ال يمكننا أن نغمض العني عن تأثري اخلطر اخلارجي، ولكن 
هناك كذلك دور االستبداد، والدولة األمنية يف ضبط تغرّيات املجتمع وتطوراته كافة. األيديولوجيا 
التي حتكمت بأدمغة املثقفني السوريني والسينمئيني، مل تدفع أغلبيتهم ليخضعوا للسلطة كم تشاء، بل 
حاولوا إنتاج أفالم سينمئية تنتقد السلطة وفساَدها وهنَبها، وهذا ما منع الدعم املايل الكبري ملؤسسة 
السينم، ولكن ليس بصورة هنائية؛ ألن البريقراطية والدولة األمنية حتاوالن دائًم تطويع املثّقفني، ولو 
وبضغط  مستمر  مايل  عوٍز  يف  أنفسهم  السوريون  السينمئيون  وجد  ثم،  من  طوياًل،  زمنًا  األمر  أخذ 
سيايس وإداري مستمرين، ولكنهم مل يتخلوا عن هاجسهم يف إخراج أفالم ذات نوعية عالية. وكتب 
بشار إبراهيم: إن حصيلة عبد اللطيف عبد احلميد حتى )00) ستة أفالم، ونبيل املالح وحممد شاهني 
مخسة أفالم لكل منهم. الالفت هنا، أن سينم القطاع اخلاص السوري فشلت فشاًل شبه كيّل، والالفت 
لالنتباه أيًضا، أن سينم القطاع العام فشلت هنائًيا يف مرص واجلزائر مثاًل. إًذا، السينمئيون السوريون 
كانوا حياربون عىل جبهات شتى، من أجل إنتاج أفالم سينمئّية متمّيزة عربًيا، وهي امليزة املميزة لكل 
ما أنتجه كل من: عمر أمرياالي، ونبيل املالح، وحممد ملص، وسينمئيي التسعينيات: عبد اللطيف 

عبد احلميد، وريمون بطرس، وأسامة حممد، وآخرين، والكالم يستمر يف حكمه إىل هناية عام )00).

إًذا، غاب النجم، وحرض البطل يف السينم السورية، وكذلك يف السينم املرصية بعد )95)، ويمّيز 
بينهم بشار إبراهيم، فالنجم: ُيصنع صناعة، وهو شخصية الفنان وحضوره العام كرمز وكأسطورة 
للمعجبني. بينم البطل: يمّثل قضايا اجتمعية أو ثقافية أو عملية وسوى ذلك. ويمكن للفيلم أن يتضمن 
بينم تتمحور السينم »الربجوازية« حول النجم أو النجمة، وهذا فارق هام بني  الكثري من األبطال، 
السينم االجتمعية والسينم الربجوازية. سورية املحكومة بنظام أمني، ولكن بإرٍث أيديولوجي قومي، 
بمشكلة  املخرجون  اصطدم  وهلذا  بسهولة؛  عنه  التخيل  يمكنها  ال  إرث  سابقة،  »اشرتاكية«  وبدولة 
بشار  يشري  هنا  املطلق؟!  احلاكم  النظام  منبوذين من  أفالمهم وهم شبه  حقيقية، فكيف سُيخِرجون 
إىل حتوالٍت جرت يف سورية، وحاولت السينم تصويرها، وقد طالت كل يشء تقريًبا، األيديولوجيا، 
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والنظام االشرتاكي، والقيم، واللغة، وأفكار األفالم ذاهتا أيًضا. إن االستبداد فرض منظوره الضّيق 
عىل كل يشء يف سورية، وعىل السينمئيني، فكانت أفالمهم مهمة جًدا، ولكنها ظّلت حمليًة بامتياز. 

املحيل والوطني

التقط بشار إبراهيم قضية مهمة، وهي: الفارق بني استخدام اللغة الفصحى واللهجات املحلية. 
ورأى أن السبعينيات فرضت لغة وطنية عامة، ولكن التسعينيات سمحت باللهجات املحلية لتتبوأ 
احلوار السينمئي، عاكسة بذلك احلياة الواقعية للبرش كم يلفظون اللغة يف مناطقهم وقراهم ومدهنم، 
وال شك يف أن حقبة السبعينيات وما قبلها كانت ُتعيل من شأن القومية، لذا اعتمدت اللغة العربية 
الفصيحة يف كل أشكال الفنون ومنها السينم، بينم تقّلصت أحالم السوريني ما بعد السبعينيات، وهو 
وصور  اللهجات  متثيل  أي:  باألنثروبولوجيا؛  إبراهيم  بشار  ويسميها  املحليات،  بتصاعد  سمح  ما 
حممد  وأسامة  احلميد  عبد  اللطيف  عبد  سينم  املناطق،  تلك  يف  لقرون  ربم  مورست  كم  كلها  احلياة 
وأن  الوطنية،  تلغي  ال  املحليات  أن  إبراهيم:  بشار  ناقش  ذلك.  عكست  وآخرين  بطرس  وريمون 
اللهجات املحلية، بل القومية، إثراء ملفهوم الوطنية. هذه الفكرة ُتطرح عاملًيا من أجل عدم انقراض 
املحليات لصالح سيادة املركز والوطنية أو القومية، وكذلك ملنع اندثارها، وهناك سبب ثالث، وهو 
وال  والوطني،  املحيل  بني  العالقة  جيًدا  يعي  كاتبنا  الفرعية.  اهلويات  لصالح  اجلامعة  اهلويات  متييع 
يضحي بالوطنية حلساب املحلية وال العكس. املهّم هو يف التقاطه هذا التحّول يف السينم، وهنا أال حيق 
لنا أن نتساءل: ملاذا اجتهت السينم من معاجلة القضايا االجتمعية العامة والوطنية إىل القضايا املحلية 
القائمة، ونقد  للسلطة وللسياسة  نقًدا  للحياة؟ أال يتضمن هذا  ومشكالهتا وثقافتها وطريقة فهمها 
فشل السلطة يف رفع املستوى احليايت العام للمواطنني، ومنعهم من تبني قضايا أكرب من حملياهتم؟! 
والطمع  اخلدمات  احلياة وغياب  وبساطة  والتخلف  الفقر  تؤكد  السوريني،  السينمئيني  أفالم  أيًضا، 
حتوالت  كوميدي.  بقالب  كله  ذلك  وُتقدم  والتسليع،  اجلشع  نحو  القيم  حتّوالت  وُتظِهر  واألنانية، 
سورية من السبعينيات وما بعدها مبثوثة يف النتاج األديب والفني كله، وإن ليس بشكل علنيٍّ ومبارش. 
الذي حاز عىل جوائز عدة،  النهار«  أسامة حممد »نجوم  فيلم  فإن  الفكرة األخرية،  الرغم من  وعىل 
ولكنَّه مل ُيعرض يف صاالت السينم السورية أبًدا، ثم أال يستدعي ذلك منّا تفسرًيا: إهّنا السلطة، وال 

يشء آخر، ولقد عّراها متاًما. إن أمهية الفيلم، قد منعت جتاهله، ولكنها مل جتعله متاًحا أبًدا.
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التحّول يف اللغة وتصوير احلياة املناطقية للمدن ظل بدوره قارًصا، يف السينم والدراما التلفزيونية، 
»الرقة، ودير  بينم غابت حياة مدن أخرى  املدن،  العالقات االجتمعية وحياة بعض  حيث صّورت 
بني  متتالية  لعقود  األمنية  والعالقة  السياسات  يوضح طبيعة  كيّل، وهذا  غياًبا شبه  الزور، وسواها« 
خمتلف أشكال الفنون واحلياة الواقعية يف سورية، فهناك سياسات عامة، ال يسمح باخلروج عنها أبًدا.

الوطن مل يصمد

الوطن  مفهوم  يصمد  مل  ملاذا  إذ  الثورة،  بعد  الوضع  مآالت  يف  بالبحث  تغري  الفقرة  هذه  فكرة 
والوطنية؟ وملاذا مل ُيعل فوق الرصاعات؟ وملاذا اجتهت سورية نحو املحليات واملناطقيات؛ بل لقد 
يف  وميليشياهتا  إيران  استدعى  فالنظام  الداخل؛  ضد  اخلارج  من  احلمية  ُطلبت  حني  األسوأ  حصل 
العامل، واستدعى روسيا. وعكس ذلك استدعت املعارضة تركيا وأمريكا. نعم، لقد غابت الوطنية 
حياة  تصوير  من  السينم  حاولته  ما  إن  قصدت:  واملعارضة.  النظام  من  كل  خطاب  عن  كبرًيا  غياًبا 
املدن وااللتفات إىل املحيل، بقصد إظهار الغنى الثقايف السوري، وال سيم أن املخرجني »تقدميون يف 
رؤيتهم«، مل يعّزز الوطنية؛ بل كانت حمض قضايا جديدة لألفلمة، وعكست التحوالت يف الواقع، 
وطلًبا  باحلمية  للشعور  واملنطقة«  والعائلة،  والطائفة،  »الدين،  املحليات:  نحو  الشعب  اجته  حيث 
الوعي  أن  أوضح  فإنه  وتلفزيونًيا،  سينمئًيا  الغنى  ذلك  إظهار  من  الرغم  وعىل  وبالتايل  لالستقرار، 
السوري مل يعد »وطنًيا«، بل أصبح حملًيا بامتياز، وهذا ال ُيفرس بذاته، بل بالتحوالت التي قادها النظام 
إًذا، إن تلك التحوالت أّدت إىل فقدان كامل للثقة بالنظام، وإىل  بوصفه الضابط للتحوالت كلها. 
عده ال يمثل السوريني، ويمثل طبقة، ويدافع عن مصاحلها. إن منع كل صور احلياة الثقافية والسياسية 
واحلريات العامة، منَع السينم أيًضا اجلرأة يف طرح املشكالت، ولكنّها مع ذلك أفلمت الكوارث التي 

كانت تتجه إليها سورية.

إن كل حماوالت السوريني الثائرين يف ))0)، يف استعادة الوطنية والتفكري بحلوٍل ملشكالت سورية 
كلها، واالنتقال إىل نظاٍم ديمقراطي، ُمنعت بقوة القتل واالعتقال وتدمري البلدات واملدن، وُمنعت 
م الوعي ما قبل الوطني. إن سينم ما  بالتدخل اخلارجي وباجلمعات السلفية واجلهادية، ومن ثم، تقدَّ
أنزور،  انقساًما كبرًيا، فسينم »النظام« كانت مبتذلة، كم ظهرت يف أفالم نجدت  ))0) عكست  بعد 
مثاًل: »فانية وتتبدد«. بينم سينم الثورة مل تَتْح هلا اإلمكانات لصناعة سينم متقدمة، ومع ذلك عكست 
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حياة املدن واالعتقال والقتل والدمار، ومل تستطع متثيل األحالم الكربى يف االنتقال الديمقراطي نحو 
حياة أفضل. وقد يكون هذا لصلته املتينة باألوهام؛ ألن احلياة ُأعدمت يف سورية، ولكن أيًضا ألن 
الفنون واآلداب بصورها كافة قد حتتاج إىل زمٍن طويٍل؛ لتتفهم ما جرى يف سورية، ولتعيد بناء وعيها 

وإنتاجه فنًيا وأدبًيا، وهذا أمر مرتوك للوعي املستقبيل الدقيق، واملطابق للواقع.

السورية  السينم  تصوير  وكيفية  أيًضا،  االجتمعية  والعالقات  واملكان  البيئة  موضوع  بشار  عالج 
هلا، وأشار بذكاء إىل أن كثرًيا من األفالم السورية، إّما استعادت مواضيع تتعلق باالحتالل العثمين أو 
بالعدوان اإلرسائييل وآثاره. وغرد عمر أمريالي، املغيَّب عن هذا الكتاب، نحو الواقع البائس الذي 
الدولة  سياسات  عىل  حّية  شهادات  بمنزلة  التسجيلية  التوثيقية  أفالمه  وكانت  سورية،  إليه  صارت 
الفاشلة، وال سيم ما طال حياة السوريني يف حميط سد الفرات، أو من خالل فلم »الدجاج«، والفقر 
الذي اكتنف احلياة السورية، من حيث االقتصاد والعالقات االجتمعية، ويكّمل ذلك أفالم خمرجي 
التسعينيات، حيث تفتقر حياة السوريني إىل خيارات أخرى خارج عباءة السلطة واجليش والوظيفة، 
أو خارج املشاريع اهلامشية من مثل تربية الدجاج، وهنا نالحظ، أن سورية ظّلت تفتقد إىل مرشوعات 
صناعية حقيقية يف تارخيها كله، لذا حرشت الثقافة السورية يف إطار األيديولوجيا أكثر من أن تكون 
الفقر متعدد األشكال؛ اقتصادًيا،  عاكسة للواقع الفقري. السينم وصور اإلبداع كلها، عكست ذلك 
فقد  الفكري لألفالم،  املستوى  أمهية  هنا، وعىل  ذلك، ومن  وتعليميًّا وغري  وأيديولوجيًّا،  ومعرفيًّا، 

ظّلت فقرية بموضوعاهتا وقضاياها.

الصور النمطية

ال  ولكنه  األطفال،  يواجهها  التي  املشكالت  السينم  تصوير  كيفية  يف  إبراهيم  بشار  يبحث 
ينتقدها؛ ألهنا جتاهلت ترشيعاٍت دولية عظيمة حّددت حقوق األطفال، ومنعت عنهم كل ظلم، 
أفالم  إن  حيث  التعليم.  من  إخراجهم  ومنعت  رضهبم،  منعت  و  العمل،  يف  انخراطهم  ومنعت 
 . سورية التسعينيات تعكس فقط احلياة البائسة هلؤالء األطفال بصورة عامة، وكأّنه وضٌع طبيعيٌّ
كذلك يتناول موضوع املرأة، فريى أن السينم قدمت الصورة النمطية للمرأة، حيث دورها هاميش، 
وملحقة بسلطة الرجل األخ أو االبن، ومن ثم نادرة هي األفالم التي أعطت للمرأة دوًرا ثورًيا، مع 
رضورة اإلشارة إىل أن بشار حاول التطرق إىل بعض األفالم التي حاولت جتاوز صفحة النمطية 
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لصالح صورة ثورية أو مساواتية مع الرجل. مالحظة بشار األساسية هي النمطية بوصفها شكاًل 
طبيعيًّا للحياة، والسؤال، هو: ملاذا ظّلت النمطية هي السمة العامة للمرأة، ومِلَ ملْ تطالب بحقوٍق أكرب 
هلا؟ السينم مل ختطئ يف التعبري عن فكرة النمطية؛ ألن أعضاء املجتمع كافة ُقِدموا وفق صورة نمطية 
قديمة؛ فاحلاكم إله، والزوج هو املتحكم بشؤون العائلة، واملرأة لإلنجاب، والطفل ملساعدة األب 
يف حاجات املنزل، والبنت للزواج. طبًعا، هذه هي صورة البرش امُلفقرين واملهمشني، وختتلف عن 
ذلك حياة الطبقات األكثر غنًى، ولكن السينم ظلت أمينة »للشعب«، حلياة أكثرية الناس، وهلذا 
قدمت النمطية السائدة واملسّودة يف الواقع، األخرية هي الصورة التي ثبتتها األيديولوجيا احلاكمة 

وممارسات النظام كافة.

مل أجد شغاًل نقدًيا عىل قضايا اجلنس واحلب والتواصل. يشري الباحث إىل أن السينم السورية كثرًيا 
ما تطرقت إىل هذه القضايا، وإذا كان الشكل الطبيعي للعالقات ال يعد مشكلة يف أصله، فإن القتل 
كثرية  مشكالت  وكذلك  السينم،  تناقشه  مل  الديني،  االختالف  بسبب  أو  احلب،  نتيجة  يكون  الذي 
التحرش اجلنيس  يومًيا، وهناك مشكالت  اغتصاًبا  ما يكون  كثرًيا  ذاته، حيث  الزواج  بطبيعة  تتعلق 
يف العائلة، وقضايا كثرية مل يرِشْ إليها الباحث، ربم، ألن السينم ذاهتا مل تتطرق إليها، ومن ثم: يغيب 
اجلانب املشكل يف العالقات، وبذلك يمكننا القول: إن السينم مل تتطرق إىل هذه القضايا بشكٍل جاد 
ودقيق. يف فيلم »نجوم النهار« يتطرق إىل املشكالت التي تنتج عن زواج التبادل، فالرجل يعطي أخته 
إىل العريس الثاين واألخري يعطي أخته إىل الرجل األول، وهناك مشهد حترش وحيد يف الفيلم، وسوى 

ذلك، فإن هذا الفيلم يصّور عالقات اجتمعية اعتيادية بني ممثليه.

العتقال والسجن

قضية السجن واملنفى واالغرتاب، يفرد هلا بشار إبراهيم جزًءا خاًصا هبا، ويرى أن هناك أفالًما 
عدة تطرقت إليها بمثل »أحالم املدينة« ملحمد ملص، الذي تقول إحدى شخصياته: »إنه تعلم داخل 
السجن أكثر مما تعّلمه خارجه، إهنم هناك- داخل السجن- يعرفون أكثر من الناس خارج السجن«، 
ويف فيلم »القلعة اخلامسة« بالتحديد، يقول عىل لسان أحد أبطاله: »السجن أكثر األمكنة قدرة عىل 

إفهامه حقيقة الواقع الذي يعيشه«.

مع ذلك، يظل تناول السينم ملا حدث يف سورية قارًصا، وال سيم بعد السبعينيات؛ وإذا كان من غري 
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السورية  األفالم  عن  وبعيًدا  ولكن،  حيتمل.  مما  أكثر  فهذا  ذلك؛  كشف  مسؤولية  الناقد  حتميل  املنصف 
والنقاد، وهذه مأساة بحد ذاهتا: أليس من اجلريمة أاّل ُتصّور حياة آالف املعتقلني واملسجونني وعذاباهتم 
التي ال تنتهي. إن سورية بمنزلة كنز لألفالم املتعلقة باملعاناة اإلنسانية واالعتقال والسجون، وحياة هؤالء 
قبل وأثناء وبعد السجن، حتتمل أن مُتّثُل عنها مئات األفالم، التي تعكس هدر حياة البرش ألبسط األسباب، 
مثل: قراءة جريدٍة رسية، أو لقاء قياديٍّ يف حزب، أو إقامة عالقة اجتمعية مع أحدهم، أو إحداهن، وعدا 
ذلك فهناك حياة التخفي التي قد متتد يف حاالت معينة إىل قرابة عرشين عاًما، عدا أن مدد االعتقال لبعض 
الشخصيات السورية تصل إىل 0) عاًما. قصدت: إن هناك »غنًى« يف هذه املوضوعات، ولكنها غائبة كلية 
عن السينم السورية، وهذا متعّلق باحلضور الثقيل للدولة األمنية، حيث ليس من متنفٍس يسمح بتصوير 

تلك املشكالت، وربم هلذا ُغّيب فلم »نجوم النهار« ألسامة حممد عن العرض اجلمهريي.

ما أشار إليه كل من بالل صابوين وحممد ملص، كم عرضنا، يثري املرارة فعاًل؛ فسجون عدرا أو 
صيدنايا أو املزة، كانت أمكنة للتعّلم والتثقف. ولكن، ليس ألن أنظمة السجون ترأف بحال املعتقلني؛ 
بل ألن املعتقل باألصل ُينمي نفسه؛ ألنه سيايس، وينشغل باملعرفة؛ ألنه صاحب قضية. وهناك طول 
مدة االعتقال التي ترتاوح بني عقد وأكثر من عقدين، التي تفرض عيش حياة بائسة وتعيسة، ومن 
ثم، إهنا تفرض آلية ما لتزجية الوقت، التي تسمح بالقراءة واإلبداع وفهٍم دقيٍق للواقع القار، حيث 
االعتقال ذاته بسبب طبيعة النظام األمني، لذا يصبح املسكوت عنه خارجًيا مفهوًما- كم هو- داخل 

السجن. إن النظام هو سبب كل صور الكوارث التي يعيشها الناس داخل السجن وخارجه. 

ال يشء من ذلك يف السينم السورية، وهذا طبيعي، يف إطار الدولة األمنية.

نجد  أن  نستطيع  »دوًما  فيكتب:  السورية،  السينم  يف  الوطن  وإىل  السياسة  إىل  التطرق  حياول  ثم 
املخرجني  مجيع  »إن  ويضيف:  السورية«،  األفالم  يف  موجودة  السيايس  احلديث  صيغ  من  ما  صيغة 
ليقول: إن سينم  الناقد  ما دفع  املسّيس«، وهو  الطراز  السورية هم من  السينم  الذين عملوا يف إطار 
الرغم من كل  العام كانت سينم املؤلف املخرج. القصد هنا، هو: إن خمرجي سورية، وعىل  القطاع 
التعقيدات والتمويل اهلاميش والصعوبات التي تواجههم وتدفعهم ليقضوا أشهًرا الستكمل أوراق 
العرض السينمئي والتصوير وسواها، مل خيضعوا للنظام، وحاولوا االبتعاد عن قضاياه، وهذا بدوره 
يوضح سبب قلة أفالم كل خمرج، ويوضح اخليارات الصعبة التي عاشتها السينم السورية وخمتلف 
أشكال الثقافة واآلداب. واألسوأ، أن هذا منع حدوث تراكم يف صناعة السينم ذاهتا، ومل تتحول إىل 
فرع إنتاجي، وبذلك ظّلت السينم السورية فسحة لإلبداع وللفن، ولكنها مل يكن هلا دور حقيقي يف 
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تشكيل وعي جديد واملحافظة عىل مجهور حمب للسينم. ما ذكرته ال يعني أن السوريني مل يكن لدهيم 
والقومية  الفكرية  واهتمماهتم  ثقافتهم  إن  أي  السوريني،  مزاج  صعوبة  ربم  بل  السينم،  عىل  اطالع 
واالشرتاكية بل واللربالية، أقول ربم، هي ما منع االستسهال يف اإلنتاج السينمئي عىل قلته، وهو ذاته 

ما دفع املخرجني إىل االبتعاد عن رؤية السلطة وخدمتها.

ُينهي بشار إبراهيم كتابه، بعرض الفكرة الرئيسية لألعمل السينمئية الـ )47( كافة، والتي أنتجت 
السينمئي واملهرجانات  النشاط  تابع  لناقٍد وكاتٍب،  الكتاب هو بمنزلة شهادة  )96) و)00). هذا  بني 
السينمئية السورية، ورصد مرحلتي صعود السينم وهبوطها يف سورية. بشار نفسه عانى هذا الواقع، 
كم معاناة الفاعلني يف السينم؛ وهلذا وجهنا انتقادات عدة للتحليل الذي كنا نتوخى منه إظهار وتبيان 
منعت  األمنية  السيايس  النظام  طبيعة  ولكن  إىل صناعة،  للتحول  قابلة  فكرة  كانت  أن سينم سورية 
ذلك، وهو ما حّول صاالت السينم من أماكن تعج باملتابعني وباجلمهور الذواق والصعب، عىل حد 
قوله، إىل صاالت فارغة، تشغل فراغها بأفالم اجلنس واجليدو والكراتيه واملالكمة، ومجهورها من 
العاطلني من العمل واهلاربني من اجلندية ومن املدارس وسواهم، والحًقا تدهورت وأغلقت أغلبها. 
والثقافة  السينم  إدارات  عىل  املسيطرة  الشخصيات  تظل  وحينم  نفسه،  السيايس  النظام  يظل  حينم 

والتعليم ذاهتا، فإن النتيجة هي االنحطاط الكامل يف القضايا كلها.

سينام جديدة

ففي  املتمدن؛  احلوار  وموقع  احلياة  جريدة  من  كل  يف  إبراهيم  بشار  كتابات  متابعة  حاولت 
7)0)- النشاط الثقايف السوري، املتعلق بالسينم و الدراما  جريدة احلياة غطت مقاالته- حتى وفاته 
التلفزيونية، وكذلك غطى النشاط السينمئي العربية، من املغرب إىل املرشق يف معظمه. بشار إبراهيم 
فلسطيني األصل، ولكنه سوري بامتياز، وقد عايش تطورات الوضع السوري قبل الثورة وبعدها. يف 
موقع احلوار املتمدن حاول متابعة تدوين مالحظات قّيمة بخصوص السينم السورية بعد )00)، وهذا 
يوّضح »الفقر« يف املجالت واجلرائد املعنية بتغطية هذا النشاط، فاحلوار املتمدن ينرش مواد الُكتاب 

من دون مقابل مادي، وهو بمنزلة أرشفة لكتابات الكتاب اليساريني والليرباليني العرب معظمهم. 

يف األحوال كلها، نرش كاتبنا يف احلوار املتمّدن ست مقاالت بعنوان )سينم سورية جديدة(:
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تقرأ املقالة األوىل سينم جود كوراين التي أنتجت فيلم »قبل االختفاء«، تتحدث فيه عن هنر بردى، 
وعنوان الفيلم ييش بمضمونه، ويعطي نظرة تارخيية عنه، وعن كيفية املحافظة عليه، واجلدير ذكره أن 

عّمر البيك قد أخرج فيلًم يف عام )00)، عن بردى أيًضا بعنوان »هنر الذهب«.

يف املقالة الثانية ُيغطي فيلم »بضٌع من أيام ُأخر« للمخرج جود سعيد الذي يتحدث فيه عن هنر 
الفرات وعن آثار السد كذلك، علًم أن عمر أمرياالي أنتج فيلم »الطوفان« عن السد يف )00)، وحممد 
دااليت أنتج فيلم »أزرق ورمادي«. وهذا يثري التساؤالت عن سبب ذلك، وبالتأكيد ليس ألمهية السد 

فقط، وهو ما مل يعمل عليه كاتبنا.

يف املقال الثالث من سلسلة سينم سورية جديدة، يشري إىل جتربة الروائية عبري إسرب وفيلمها »عبق 
قائاًل: »ليس ثمة  ينتقده بشار  الذي  الفيلم  العطارين، وهو  فيه عن سوق  تتكلم  الذي   »(00( مغادر 
والشواهد  األثرية  معامله  أبرز  من  االقرتاب  حتى  وال  بجواره،  الرتباطه  وال  السوق،  لتاريخ  قراءة 
التارخيية الدالة عىل عراقته«، ويف هذا النص هناك قراءة وانتقادات لتجربة عبري يف الرواية والسيناريو 

واإلخراج.

يف املقال الرابع من سينم سورية جديدة، يتناول الكاتب جتربة قيص خويل، وفيلمه »سيناريو«، وهو 
إنتاج خاص، وفيه يتناول القهر الكبري الذي يكبل حياة السوريني والعرب عامة، حيث احلرية والنقد 

ممنوعان، والسجن يستقبل النقاد واملفكرين. ويتناول كاتبنا أيًضا جتربة قيص السينمئية بأكملها.

يف املقال اخلامس من سينم سورية جديدة، يتناول أمهية مؤسسة بيت الفن الدولية، وإدارهتا مرشوع 
ورشات للسينم يف 004)، وكان من جراء تلك الورشات إنتاج جمموعة من األفالم السينمئية القصرية 

بإرشاف املخرج عالء عريب كاتبي.

يف املقال السادس من سينم سورية جديدة، يتناول جتربة إياس املقداد، ويقرأ جتربته الثالثة وعنوان 
العالقة،  طريف  بني  االنفصال  وتعقيدات  فاشلة،  عاطفية  لعالقة  فيه،  ويعرض  مرة«،  »آخر  فيلمه 
وبصورة ثانوية حياول التطرق إىل االختالف الديني بني العاشقني، ولكن ناقدنا يرى أن الفيلم فشل 
يف تصوير مشكالت هذا املوضوع. ولقد لفت انتباهي مناقشته فيلًم آخر ل )إياس(، وهو »وجوه«، 
وعىل الرغم من هذا العنوان، فإن الفيلم يفتقد لظهور أي وجه عىل اإلطالق، وعىل العكس من ذلك، 
الشباب، حيث ال عمل وال حضور وال  الفيلم يشري إىل معاناة  فالفيلم ميلء بحركة األقدام، وكأّن 
مناقشة وال استمع آلرائهم، ومن ثم: غياب أي أفق حيققون من خالله ذواهتم. إن غياب الوجوه يعني 
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غياب العيون، وبالتايل يعني ضياًعا كاماًل للحضور وللذات وللدور التارخيي. ربم فكرة فيلم »آخر 
مرة«، أكثر عمًقا وتعبرًيا عن الواقع.

سينام مستقلة

املتمدن  احلوار  منشور يف  مهم  مقاٍل  املستقلة يف سوريا« يف  »السينم  مفهوم  إبراهيم  بشار  يتناول 
البديل  أهنا  العام واخلاص، ويرى  القطاع  بينها وبني كل من سينم  الفارق  فيه  005)، يوضح  يف عام 
املستقبيل يف سورية، أو أهنا احلل العميل واإلبداعي حلالة االنسداد اإلنتاجي، أو الضيق التعبريي يف 
السينم السورية؛ أي إن أدواهتا احلديثة تساعد يف إنتاج أفالم بأوقات قصرية، و»ذات ميزانّيات ضئيلة، 
وجودة فنية عالية، ورؤية فكرية عميقة«، وممن ثم تعطي حرية أكرب للمخرجني. وهنا ال بد من طرح 
السؤال: وملاذا مل يستغل املخرجون املخرضمون يف سورية أدوات هذه السينم، ويتخلصوا من عبء 
انضموا  املخرضمني  بعض  ومراقبته؟  للنظام  وتبعيتها  ورشوطها  العامة  السينم  مؤسسة  بريقراطية 
إليها، من مثل نبيل املالح وحممد ملص، ولكن إنتاجهم ظلَّ شحيًحا. وهنا يعلن تساؤٌل عن نفسه: 
ملاذا مل يتوسع اإلنتاج السينمئي؟ أيًضا سُيطرح سؤال آخر: أين سينم املخرضمني وقد أصبح أغلبيتهم 
يف اخلارج، ومنذ ))0) ال يشء حتّقق، وهذا يفتح مناقشة دقيقة وعميقة عن مرشوعاهتم السينمئية، فأين 

هي؟ وملاذا مل تقدم أفالًما الفتة للعامل عم حيدث يف سورية؟!.

السينم املستقلة هذه، نشأت يف العامل العريب بسبب »عدم وجود مناخ سينمئي مناسب، بدًءا من 
الصعوبات اإلنتاجية، ووصواًل إىل سطوة الرقابات املعلنة واملضمرة عىل السواء« هنا السبب احلقيقي 
يف  كلها  املتوارثة  األشكال  وعىل  كافة،  املسبقة  والقوانني  األنظمة  عىل  بالتمرد  تسمح  فهي  لنشأهتا؛ 
صناعة األفالم وأفكارها ورؤاها. عمر البيك، وهشام الزعوقي، وفجر يعقوب، وعالء عريب كاتبي، 

وسامر برقاوي، ونجاة الكفري، وآخرون أكثر من أسهم يف إنشاء السينم املستقلة هذه.

سينام صامتة

يف مقال الفت بعنوان »سينم صامتة« حياول املخرج مّيار الرومي، استعراض رؤى أهم املخرجني 
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هذا  وأسامة حممد. يف  وآخرين،  احلميد  عبد  بندر  والناقد  ورياض شيا،  أمرياالي،  السوريني: عمر 
الفيلم يؤكد املخرجون والنقاد أن سورية تفتقد إىل سينم حقيقية، وأن النظام ال يسمح أبًدا بذلك، لذا، 
إن اخليارات الصعبة هي كل ما عليهم ختطيه. الفيلم، كم يرى بشار، كان مبارًشا وقصدًيا، ويريد تعرية 
واقع السينم السورية، وهو ال يوافق املخرج عىل تلك القصدية املسبقة. وإضافة إىل ذلك أظن أن فيلم 
من هذا النوع أقرب إىل التسجييل والسرية الذاتية، و حيتمل الكثري من املبارشة. هذا الفيلم، ُعرض يف 
سورية، ما يعني أنه ال يمكنه أن يكون حًرا، ومن هناك ينتقد ممثلوه سياسة مؤسسة السينم، ويقصدون 
النظام، بل أمجع كل من رياض شيا وحكم البابا، عىل أن القضية يف سورية تتطلب »شوية«كرامة؛ إهنم 
بذلك وضعوا يدهم عىل اجلرح؛ أي: ال إمكان لسينم حقيقية وفرع إنتاجي وإبداعي بآن مًعا، من دون 

تغيريات كربى يف النظام السيايس بالتحديد. 

مقاالت بشار إبراهيم يف جريدة احلياة، وال سيم ما بعد ))0)، متارس نقًدا ذكًيا للدراما التلفزيونية 
وللسينم وللفضائيات التي قدمتها املعارضة والنظام مًعا. وقد حاول االبتعاد عن التصنيف بني الفئتني، 
وقراءيت لكثري مما ورد يف تغطياته النقدية، تؤكد أّنه مل يكن عىل خطأ أبًدا، بل كان عىل صواب كبرٍي، ولكن 

هذا املوضوع خارج فكرة املقال هنا، وهلذا يمكن للمهتمني قراءهتا عىل صفحات جريدة احلياة.

بشار إبراهيم، من مواليد )96)، وقد رحل عن دنيانا يف آذار 7)0)، ونعتته جريدة احلياة، قائلة بترصف: 
ُولَِد يف خميم دنون، أحد خميمت الالجئني الفلسطينيني يف ريف دمشق. ومن أبرز مؤلفاته »السينم الفلسطينية 
يف القرن العرشين« و»ثالث عالمات يف السينم الفلسطينية اجلديدة... ميشال خليفي، ورشيد مهراوي، 
وإيليا سليمن« و»فلسطني يف السينم العربية«. وأصدر مؤلفات عن السينم السورية من بينها »سينم القطاع 

اخلاص يف سورية« و»رؤى ومواقف يف السينم السورية« و»ألوان السينم السورية«.

األفالم  إنتاج  عىل  أرشف  كم  الدويل،  السينمئي  ديب  ملهرجان  اليومية  النرشة  حترير  رئاسة  توىل 
والربامج والدراما يف »قناة الرشوق« بمدينة ديب لإلعالم من 007) إىل ))0).

حمرًرا  وعمل  اإلمارات.  يف  السينمئية  بالثقافة  املختصة  »سينمتوغراف«  جملة  تأسيس  يف  أساهم 
تنفيذًيا يف مكتب »احلياة« يف ديب، وكتب يف صفحاهتا مقاالت نقدية يف السينم والتلفزيون والدراما. 
شارك يف جلنات حتكيم مهرجانات سينمئية دولية يف سورية ومرص واجلزائر وسلطنة عمن واإلمارات.




